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Camping dichtbij een
goede fysiotherapeut
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Wie: Anette en Harry van der Manden
Komen- uit: A~stelveen
,
Waar: Park de Nieuwe Riet in Oud Gastel
Waarom:. Dichtbij een goede fysiotherapeut, dat was een ongebruikelijke

maar

wel erg belangrijke eis in de zoektocht
naär een leuke camping in 'Nederland,
Anette is aan haar heup geopereerd en
kan deze vakantie niet veel ondernemen,
"Daarom doen we het zo, ik ga twee keer
per week naar een fysio in Oud Gastel.
Dat lukt prima zo:"
Het echtpaar heeft voor het eerst de (al
wat oudere) kinderen thuisgelaten, Ondanks de blessure -blijft het stel niet' op
de camping zitten,_"We pakken een dagje
Veere en Middelburg,
we gaan naar
Oudenbosch, Roosendaal' en naar Den
Bosch, Wij zijn geen stilzitters", zegt Harry die in deze streek meer bossen had
verwacht "In deze hoek is er veel polder,
alleen waait het bij ons veel meer:' Het
valt Anette op dat de West-Brabanders
zo rustig en gemoedelijk zijn,

Je hoeft niet te raden uit welke
hoek van Nederland Anette en Harry van der Manden komen, In Amstelveert'is er ook polder, alleen
waait het daar volgens Harry veel
harder.
foto Frank Timmers
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Op de camping, van ,
maart tot eind oktober
Wie: Ali en Piet Kolijn
Komen uit: Krimpen aan den Ijssel
Waar: 40+ Camping Park De Nieuwe Riet
in Oud Gastel.

Waarom: Van maart tot eind oktober zitten Ali en-Piet op deze camping, waar ze
de rust appreciëren. Het is de eerste keer
dat ze zo'n seizoenplaats

hebben. "Wij

zijn boven de tachtig en dan is het reizen
naar het buitenland niets meer, vorig-jaar
hebben we dat voor het laatst gedaan",
zegt Piet. Bij de caravan vermaken beiden
zich met lezen, handwerken, puzzelen en
radio luisteren. Het voordeel van de camping is volgens het echtpaar ook de ligging, relatief dichtbij Krimpen aan den ijssel. "We rijden zo terug voor een verjaardag of een controle in het ziekenhuis. We
zitten vlakbij onze zoon in Dinteloord en
mijn broer in Bergen op Zoom", zegt Ali.
De Nieuwe Riet is voor hen een schot in
de roos. "De mensen zijn gastvrij, alles is
goed bijgehouden en we zijn lekker op
onszelf, met veel privacy."

Terwijl Ali zich vermaakt met handwerken en puzzelen, luistert Piet
naar de radio of leest hij een boek.
liefst met een sigaar erbij. Het echtpaar zit vóor de caravan op De Nieuwe' Riet.
foto Frank Timmers
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